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Bakalářská práce byla předložena na ETF UK 23.4. 2021, tedy v řádném termínu. Rozsahem 

se řadí k bakalářským pracím středního rozsahu – po 47 stranách textu vlastní práce 

následuje ještě 44 stran příloh – přepsaných výzkumných rozhovorů.  

Atraktivní téma, které zásadně vychází z křesťanského postoje (Mt 21,31-32), je nahlíženo 

především ve dvou perspektivách: Stručněji biblické perspektivy (s.15 – 18) s novozákonním 

uvedením a zamyšlením nad – dobře vybranými – případy Rachab, Šalomounova soudu a 

Jiftacha, syna nevěstky. Krátce na tuto perspektivu navazuje ještě kap. 3 „Historický pohled 

na prostituci“, obsahující kromě úvodu z knihy Bezectní lidé především informace 

z Novotného Biblického slovníku a tři modernější definice prostituce.  

Druhou perspektivou, která je skutečným těžištěm práce, jsou zhodnocené výzkumné 

rozhovory v kvalitativním výzkumu. Autorce se podařilo vést, zaznamenat a zpracovat 

celkem tři velmi zajímavé rozhovory – s pracovnicí nestátní neziskové organizace Rozkoš bez 

rizika a se dvěma muži, kteří se – převážně v minulosti - věnovali prostituci. Další dva 

rozhovory se uskutečnit nepodařilo, díky nižší schopnosti respondentů udržet normální 

komunikaci. I tato přípravná fáze je však důkladně popsána a tvoří vlastně obdobu 

samostatného rozhovoru (sms na s. 26 – 28).  

Rozhovory, citlivě vedené a střízlivě zhodnocené, jsou pozoruhodné. Pomáhají odhalit vnitřní 

svět i motivaci respondentů v tabuizovaném tématu prostituce. Zřetelně tvoří vrchol celé 

práce. Objevuje se v nich téma velmi obtížného dětství, osamělosti, stigmatizace, drog a 

nemocí tělesných i duševních – a na druhé straně potřeba důvěry a přijetí.  

Součástí práce je také text možné pobožnosti (v práci uvedené v kap. 1.3. Pastorace lidí, kteří 

vykonávají prostituci v praxi, s. 10 - 15). Pobožnost je ovšem poněkud jiný žánr, než 

pastorační rozhovor. Text pobožnosti je dobře vybrán i komentován, příliš však 

nekoresponduje se zbytkem práce.  

Stručný závěr v rozsahu jedné stránky odpovídá na položený dotaz: „Proč má pastorace 

význam pro lidi, kteří vykonávají prostituci?“ Autorka nachází význam pastorace především 

v tom, že může saturovat potřeby důvěry, přijetí, bezpodmínečné lásky a blízkosti. 

Upozorňuje přitom na dehumanizaci a snahu vidět člověka, který se skrývá za prostitucí. 

Jednou větou také autorka projevuje zřetelně svůj názor: „Pastorační koncept, který si udává 

jako primární cíl, aby lidé opustili prostituci, neshledávám přínosným.“  

Silnými stránkami práce je nové a nezpracované téma, citlivě vedené rozhovory i jejich 

analýzy. Za docenění stojí také to, jak se autorka vyrovnala se složitou situací letošního roku, 



kdy takřka ustal veřejný život, tudíž ani nebylo možné se setkávat s lidmi, živícími se 

prostitucí, v obvyklém prostředí, a byl také zkomplikován přístup k literatuře. Místy práce 

obsahuje také humornou perspektivu (např. autorčino složité shánění lidí se zkušeností 

prostituce, na něž se vyptávala svých známých a které to urazilo).  

Slabšími stránkami práce jsou často jazyková úroveň, blížící se hovorovému jazyku (např. 

přehnané používání zájmen „tento, toto“ na s. 42 a mnohde jinde.) Práce obsahuje množství 

překlepů i dalších chyb, které lze odstranit jazykovou korekturou. Hned u obsahu je např. 

špatně stránkování. Chyby jsem v práci vyznačil tužkou. Seznam literatury na s. 46-47 není 

seřazen podle abecedy a působí proto chaotickým dojmem. S výjimkou odkazu na písničku se 

jedná pouze o literaturu v češtině. Některé další perspektivy práce by stály alespoň za 

několikastránkový exkurs (např. prostituce v literatuře a filmu, zmíněná na s. 36 a historický 

pohled na prostituci, jehož se dotkl odkaz na knihu Richarda von Dülmena Bezectní lidé na s. 

19). 

Důležitým tématem, které takřka nebylo zmíněno, je otázka bezpečí lidí, vykonávajících 

prostituci (dobrovolnost jejich práce, obchod s lidmi, násilí na těchto lidech). Také koncept, 

který může pomáhat lidem v prostituci tento zdroj obživy opustit, je podle mého názoru 

odmítnut příliš rychle. Přece jen je součástí i běžné sociální práce.  

Jako základní hodnocení práce navrhuji „C“, s tím, že na základě obhajoby je možný jistý 

posun oběma směry.  

Pro obhajobu práce navrhuji tyto dotazy:  

1. Kde vidíte přínos sociálního a pastoračního konceptu, směřujícího k opuštění prostituce? 

2. Zhodnoťte literární příklady, které jste uvedla ve své práci (Jedenáct minut, Nana, Kulička, 

dokument Pološero). Můžete je doplnit ještě dalšími příklady z literatury? 

 

V Praze na Zbraslavi, 3.6. 2021 
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